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 مصر وتصرفِ مبوجيهاك

 يكي كام بوجيه كه پسر بزرگتر و وليعهد او بود و حاكميت بابل را  :كوروش دوپسر داشت
 كه كهتر بود و شهرياري شرق ايران به او واگذار شده دربلخ   ردِيه و ديگري بدردست داشت؛

رسمي بابل ميگويد كه كوروش ابتدا شهرياري بابل را به يك پارسي به نام           ة  سالنام  .مستقر بود
واگذاشت؛ ولي گائوبرووه بيش ازچندماه زنده نماند، و او و مادر            ) احتماال برادرش  (گائوبرووه 
كوروش پس ازآن پسرش كام بوجيه را به اين منصب  .  مدت كوتاهي ازدنيا رفتند  ة  به فاصلكوروش

 پس از درگذشت كوروش، پسر بزرگش كام بوجيه برطبق وصيت او شاهنشاه ايران شد و        .نشاند
 . پسر ديگرش بردِيه همچنان شهريار خراسان ماند 

بازيابي     به تالش  نام داشت  مصر كه آمازيس ، فرعوناز روي كار آمدنِ كام بوجيه  پس 
، و اين شاهنشاه ايران براي مقابله با اطماع فرعون به فلسطين لشكر كشيد .  برآمدسوريه  فلسطين و 

 . لشكركشي به تصرف كشور مصر منجر شد

در زمان مصر  اوضاع ة مختصري به  پيش ازآنكه به اصل موضوع بپردازم شايسته است اشار    
 پ م در شام از سنحاريب    701فرعون مصر درسال   . باشمتشكيل شاهنشاهي هخامنشي داشته  

 پ م يك 690درسال   . آشوري شكست يافت و به دنبال آن مصر به تصرف پادشاه آشور درآمد     
افسر مصري به نام تَهرقَه كه درجنوب مصر مستقر بود نيروئي فراهم آورد و توانست نيروهاي 

 - جانشين سنحاريب    - سال بعد اَسرحدون    19. آشوري را از مصر بيرون كرده تشكيل سلطنت دهد      
به مصر لشكر كشيد؛ تهرقه شكست يافته به جنوب مصر گريخت، و بخش اعظم مصر دوباره   

ولي همينكه اسرحدون به عراق برگشت تهرقه دوباره كشور را قبضه كرد؛ و   . به دست آشور افتاد 
پس ازاو آشوربانيپال        . اسرحدون درحالي كه درراه حملة مجدد به مصر بود درشام درگذشت       

 حاكم محلي در   22به مصر لشكر كشيد و سراسر آن كشور را گرفت و دولت تهرقه را برافكند، و          
 استان مصر مستقر بودند را دستگير كرده برخي را كشت و برخي ديگر را در زنجير كرده با     22

او همچنين  . بت خويش گماشت خود به نينوا برد؛ و پسر يكي ازآنها به نام پسامتيك را درمصر به نيا   
 چنانكه درجاي خود   -چون آشور بانيپال    . بخش اعظم اموال خزائن مصر را با خود به نينوا برد     
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 درگير جنگهاي بابل و عيالم گرديد، پسامتيك با شاه ليبيا متحد شد وگروه بزرگي     -ديديم

يرون راند و استقالل را        سربازان مزدور يوناني به مصر برده وارد ارتش كرد، آشوريها را ازمصر ب         
او براي آنكه حمايت كاهنان مصر را كسب كرده مقام فرعون را حاصل كند     .  به مصر برگرداند 

 گرفت و او پدرزنِ خدا      »همسر خدا«اين دختر به زودي لقب   . دخترش را به متولي معبد آمون داد  
اصالحي در مصر    درزمان اين فرعون يك سلسله اقدامات    . شد توانست فرعون شرعي مصر باشد  

انجام گرفت و مصر دوباره به دوران شكوه ديرينه برگشت؛ اقوام فينيقي و يوناني و يهود كه تا    
پيش ازآن بعنوان بردگان فرعون در مصر ميزيستند، بسبب حمايتي كه از او به عمل آورده بودند از     

 اي حاصلخيز مصر بود  كه اززمينه نيلدر ) اِلِفانتين (ة فيالن آزادي برخوردار گشتند، و جزير 
كه درسال    ) پسر و جانشين پسامتيك اول ( فرعون نِخو .به يهودان داده شد تا درآن اسكان يابند 

 به سلطنت رسيد، با استفاده از زوال دولت آشور به فلسطين حمله كرد و پس ازگرفتن غزه      610
ده مرزهاي دولت    وارد فلسطين شد، و درمدت كوتاهي سراسر سوريه را دوباره به مصر برگردان           

فرعوني را به فرات رسانده با بابل همسايه شد، و در جنگ نافرجامِ آشور اوباليت برضد نيروي     
 شركت جست و با شكستي كه در    - كه باالتر به آن اشاره رفت    -متحدِ نبوپوالصر و هوخشتره    

 606سالهاي  سپس چنانكه باالتر ديديم، نبوخَذنصر دربين       . نزديكي حران خورد به سوريه برگشت   
 پ م شام و فلسطين را از او گرفت و يهودان فلسطين را به جرم حمايت از او مجازات كرده  601تا 

.   اورشليم را ويران ساخته بخش عظيمي از خاندانهاي اشراف يهود را به اسارت گرفته به بابل برد       
ادامه يافت؛ ولي پس ازآن مدتي رقابت بابل برسر تصرف قبرص و جزاير شمالي مديترانه با مصر    

قبرص و جزاير يوناني مديترانه همچنان در قلمرو مصر باقي ماندند؛ و درياي مديترانه تا پنجاه سال       
بعد همچنان يك درياي داخلي مصر به شمار رفت؛ تا آنكه كوروش تشكيل سلطنت داد و آسياي             

 .ة ايران كرد صغير و اين جزاير را متصرف گرديد و ضميم  

پريس كه پس از وفات نخو به ترتيب به سلطنت مصر رسيدند، با               پسامتيك دوم وآ  
درزمان آپريس شورش حالت سراسري به خود گرفت،    . شورشهاي جنوب كشور مواجه شدند

 پ م توسط يك افسر به نام آمازيس       568آپريس سرانجام درسال     . وكشور درآشوب فرو رفت  
فرعون آمازيس مثل پسامتيك اول       . بركنار شد؛ و آمازيس بعنوان فرعون مصر به سلطنت نشست        

او با شهرهاي يوناني هم روابط    . دركشورش اصالحاتي انجام داد و رضايت همگان را جلب كرد      
ة قبرص كه اخيرا ازقلمرو مصر بيرون شده بود را مجددا به مصر    نيكوئي برقرار كرد، و جزير 

فات يوناني مصر در  در زمان آمازيس بود كه كوروش بزرگ آسياي صغير و متصر    .برگرداند
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 از روابط ايران و مصر در زمان آمازيس اطالع  .ة ايران كرددرياي ايژه و درياي مديترانه را ضميم

درستي دردست نيست؛ ولي گزارش هرودوت مبني براينكه پزشكان مصري به ايران اعزام شدند          
 .دموضوع پائينتر اشاره خواهم كر    به اين . ة دوكشور داردحكايت از روابط حسن 

همينكه خبر درگذشت كوروش به مصر رسيد فرعون آمازيس پسرش پسامتيك را با سپاه       
كام بوجيه خودش شخصا  . گراني روانة فلسطين و سوريه كرد تا آن سرزمينها را ضميمة مصر كند 

 پيروزي ازآن   سپاه فرعون   در رويارويي شاهنشاه با   . براي مقابله با خطر مصر به شام لشكر كشيد  
درست در اين زمان پسامتيك خبر درگذشت  . و پسامتيك به فلسطين عقب نشست  دشاهنشاه ش

.   كام بوجيه دردنبال او راهي مصر شد    .پدرش آمازيس را دريافت و با شتاب به مصر برگشت         
 تا مانع ورود سپاهيان ايران به درون     اردو زد)اسماعيليه كنوني  (ة شرقي دلتاي نيلپسامتيك در دهان 

 عقب -) ة كنونيدرجنوب قاهر  ( پايتختِ مصر   -مِمفيس ست يافت و به مصر شود؛ ولي شك
كام بوجيه به پيشروي ادامه داد و در نزديكيهاي مِمفيس اردو زد و قايقي را با چند افسر       . نشست

ايراني به شهر فرستاد تا پيشنهاد مذاكره به فرعون بدهد؛ ولي قايق به فرمانِ فرعون به آتش كشيده      
به دنبال اين پيشامد كام بوجيه فرمان محاصرة پايتخت را صادر    . رفتند  كشتن ني بهشد و افسران ايرا

 فرعون و نيروهاي مصري و مزدوران يونانيهاي ارتش او پايتخت    ةبا وجود مقاومتهاي جانان. كرد
چونكه رسم شاهنشاهان ايران نبود كه      ).   پ م524سال  ( سقوط كرد و فرعون به اسارت افتاد      

حه دست به تجاوز وكشتار بزنند مردم مِمفيس بي درنگ امان يافتند، و فرعون و             درشهرهاي مفتو  
 تبعيت از ايران و  ةاعضاي خاندان سلطنتيش تحت نظر قرارداده شدند تا چنانكه فرعون آماد   

هرودوت مينويسد كه رسم شاهنشاهان     . اجراي عدالت دركشورش باشد درمقام خودش ابقا شود  
د كه شاهِ شكستخورده يا يكي ازفرزندان يا نزديكانِ اورا به سلطنتِ        ايران در همه جا چنان بو

كشوري ميگماشتند كه فتح كرده بودند؛ اين رسمي بود كه درهمه جا اعمال شده بود، وكام بوجيه         
 1. به همين سبب پسامتيك را نزد خود نگاه داشت تا سلطنت مصر را به او بازگردانَد     

 كه دومين پايتخت مصر و واقع درجنوب    تِبِس به شهر كام بوجيه عمال هم وقتي ميخواست  
آن كشور بود سفركند، پايتخت مصر را به پسامتيك سپرد و يك لشكر ايراني را درپادگان مِمفيس             

زودي در صدد    پسامتيك به  ولي  . مستقر كرد، و شايد از فرعون تعهد و سوگند وفاداري گرفت      
 توسط نيروهاي ايراني مستقر در پايتخت        شورش برآمد؛ و چون ازحمايت مردمي محروم بود   

 كام بوجيه چون  . تصميم بگيردشكست يافت و دستگير و زنداني شد تا كام بوجيه درباره اش   

                                                           
 .15 / 3 هرودوت، -1
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  1.به ممفيس برگشت اورا مجبور كرد كه با نوشيدنِ خون گاوميش خودكشي كند    

 به اطاعت  بانه  داوطلكه دنبالة قلمرو فرعونان بودند     با سقوط مصر سرزمينهاي ليبي و تونس    
كام بوجيه در صدد برآمد       .  رسيد  تونس  ايران درآمدند و مرزهاي امپراطوري هخامنشي در غرب به       

شدة آنروز را به تصرف درآورد، و بدين منظور يك سپاه عظيم را روانة      كه سراسر افريقاي شناخته 
حوالي نوبه خود دررأس سپاه ديگري روانة سودان شد، ولي از   بيابانهاي غرب مصر كرد، و 

لشكر اعزامي او به غرب مصر نيز در     .  و به  مِمفيس برگشت  نرفت جلوتر )  سودان كنوني شمال(
 هرودوت مينويسد كه اين سپاه متشكل از   . گم شد و هيچگاه به مصر برنگشت  بيابان ليبي شنزارهاي 

شني مدفون پنجاه هزار مرد جنگي بود، و در بيابانهاي مصر گرفتار طوفان شده درزير تپه هاي        
 2. شدند و خبري ازآنها بازنيامد   

پس از خيانتي كه از فرعون ديده بود ديگر نخواست كه بازهم مصر را به كساني         كام بوجيه 
را به سلطنت مصر   ) احتماال عمويش( آرياندنام هخامنشي به  يك او. از خاندان فرعونان بسپارد 

  آشوبهاي ناشي از ازسازي خرابيهائي كه در اثر   را در اختيار او نهاد، دستور بسپاه  بخشي از  نشانده
شهر خانداني   را كه  سائيسحملة ارتش ايران به مصر رخ داده بود را صادركرد، شهر مقدس      

 بود و در جريان شورش پسامتيك به اشغال    رسمي در سلطنت پسامتيك مقر خدايان پسامتيك و 
جويي نمود، و آنگاه گروهي از       سپاهيان ايران درآمده بود تخليه كرد، از روحانيت مصر دل        

 تا پس از    شدمهندسان و معماران و پزشكان مصري را با خود برداشته راهي فلسطين و شام          
 .گرددر بايران سركشي به امور آن سرزمينها به  

ازگزارشهائي كه دربارة لشكركشي كام بوجيه به مصر دردست است چنين برمي آيد كه       
كه هرودوت نقل      داستاني يك .  كركشي فراهم آورده بودندخود مصريها زمينه را براي اين لش

 و ، مصري كه از عهد كوروش در دربار شوش ميزيست    چشم پزشككرده است ميگويد كه يك  
بنا به درخواست شاهنشاه ايران از مصر به ايران اعزام شده بود، مسبب و مشوق حملة كام بوجيه       

 را تشويق كرد كه از دختر فرعون  كام بوجيه ميگويد كه طبيب يادشده  داستاناين  . به مصر شد
خواست كام بوجيه پاسخ     به  آمازيس كه درآن وقت فرعون مصر بود    .وقت خواستگاري كند  

اين دختر به .  فرستاد  براي كام بوجيه  از مصر مساعد داد و دوشيزه ئي را با هدايا و طالهاي بسيار    
ن سابق مصر است كه توسط آمازيس   كام بوجيه فهماند كه نه دختر آمازيس بلكه دختر فرعو  
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گويا كام بوجيه به درخواست اين زن و   .كشته شده و آمازيس به ناحق به جايش نشسته است 

روايت ة داستان ميگويد كه  هرودوت در ادام . به خونخواهي پدر اين زن به مصر لشكر كشيد    
وروش فرستاده بوده      پارسيان چنين است، ولي مصري ها ميگويند كه اين دختر را آمازيس براي ك         

 1. است نه براي كام بوجيه

در تاريخ دوهزار سالة امپراطوري مصر، اين سومين باري بود كه جنگجويان آسيايي وارد            
 » كسوسهِ«خاك آن كشور ميشدند؛ يكبار ديگر حوالي دوازده قرن پيش از آن، قبائل مهاجم          

حكم رانده بودند و به تدريج در     برآن كشور دست يافته و براي نزديك به دو قرن برآن سرزمين        
گرچه ما دربارة اصل و نژاد هكسوس اطالع دقيق نداريم، اما  .  جوامع مصري حل شده بودند

احتمال زياد برآن قرار دارد كه جماعات هكسوس طي يكي از هجرتهاي اقوام آريايي به مصر   
 و براي مدتي  يها درآمد اشغال آشور   به - چنانكه باالتر ديديم  -يكبار نيز مصر  .  رسيده بوده اند  

 .باجگزار آشور بود  

 قرن  14اين كشور بيش از  . سابقة تمدن شكوهمند مصر از سه هزارسال فراتر ميرفت     
درزماني تا نيمي       پ م برسراسر كرانة شرقي و  8 تا  16تمدن حوضة مديترانه بود، و از قرن     پرچمدار

مديترانه در مدت قريب  درياي ت و تسلط كامل داشآنجزائر  ازكرانة شمالي درياي مديترانه و
 .  يك درياي داخلي براي مصر فرعوني به شمار ميرفت  هزارسال به 

 براي بيش از بيست قرن پايتختهاي مقدس مصر و         تِبِس  و  مِمفيسشهرهاي كهنسال 
پاسدار شكوه و جالل دستگاه فرعونان بودند، و در اين عرصة طويل تاريخي با برخورداري از     

تمدني را از خود به ارث     اوج تعالي فرهنگي و علمي رسيده شگفت انگيزترين آثار     ثبات پردوام به 
 آفرينندگانشان آنها را براي        انگار برخي از اين آثار چنان عظيم و شكوهمند بودند كه    . نهاده بودند 

 هنوز هم بسياري از اين آثار در زير آسمان درخشان مصر سر بر    . جاويد ماندن آفريده بودند   
وقتي سپاه ايران پا     . يسايند و بر روي شنهاي داغ مصر به تاريخ تمدن بشري فخر ميفروشند  كيوان م

شناسان، رياضيدانان،       متفكران، فيلسوفان، ستاره ،به درون اين شهرهاي عظيم و قدسي گذاشت
بارهائي از محصول انديشه و     ميزيستند كه كوله  مهندسان، معماران، پزشكان و هنرمنداني درآنها    

داشتند؛ و در خزائن كاخها و معابد اين      بيش از دوهزار سال خالقيت تمدني را در كنار خود     عمل 
جواهرات و زيورآالت برروي هم انباشته      شهرهاي آسماني خروارهاي بي حسابي از زر و سيم و    

 همة اين ثروتهاي فكري و مادي را تاريخ به امانت نگاه داشته بود تا در ربع آخر          انگار .شده بود

                                                           
 .3 -1 همان، -1
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 . رن ششم پ م تحويل قومي نوخاسته دهد كه آمادة ساختن يك تمدن نوين در جهان بودند    ق

خالف ديگر اقوام اشغالگر كه وقتي كشوري ميگرفتند عناصر مادي تمدن آن كشور را          رب
ازميان مي بردند تا گذشته هاي آن كشور به فراموشي سپرده شود، و فرهنگ آن كشور را كنار             

ان را جانشين آن سازند؛ ايرانيان در مصر به هيچكدام از مؤسسات تمدني          ميزدند تا فرهنگ خودش  
همه چيز مصر را برجاي خود باقي گذاشتند تا مصر همچنان بتواند به ثمردهي   بلكه  دست نزدند، 

اريكة خدايي  پائين كشانده        تنها چيزي كه درمصر عوض شد فرعون بود كه از   . تمدنيش ادامه دهد  
بنشينند كه نه خدا نه خدازاده نه نمايندة خدا بلكه انسان بودند و درخدمت         شد تا كساني برجايش  

؛ و تنها  درستي نميطلبيدند  استي و نيكوكاري و ربشريت قرار داشتند، و از انسانها چيزي جز
 .هدفشان برقرار كردن صلح جهاني، و به تبعِ آن، امنيت و آرامش براي تمامي انسانها بود    

 داستان گائوماتا
 كام بوجيه در مصر بود حوادثي در ايران رخ داد كه حقيقت آن هنوز براي    وقتي

آنچه محقق است آنكه او درغياب خويش برادر          .  پژوهندگان تاريخ ايران روشن نشده است    
 دومين پسر كوروش بود و - چنانكه گفتيم -بردِيه.  را به نيابت سلطنت نشانده بود بردِيهكهترش 

وقتي كوروش  .  و در بلخ مستقر بود هي نواحي شرقي كشور را داشتدر زمان كوروش پادشا 
كام بوجيه بنا بر وصيت او جانشين پدر شد، و بردِيه با حفظ منصب پيشين ياور         درگذشت 

 بود و ة او زماني كه كام بوجيه به مصر لشكر كشيد، بردِيه نائب السلطن .كام بوجيه و نائب او گرديد 
 .ام بوجيه به پاسارگاد منتقل شده بود     ظاهرا بنا به فرمان ك 

بردِيه را مخفيانه   برادرش   كام بوجيه به هنگام عزيمت به مصر    ة داريوش بزرگ، بنا برسنگنبشت  
 مغي    بعد ازآن. سربه نيست كرده بود و به دروغ چنين شايع نموده بود كه وي زنده و نائب اواست   

 ، چون از موضوع سربه نيست شدن بردِيه آگاهي داشت ،بودكه شبيه بردِيه  1، گائوماتا  بلندپايه به نام 
 خويشتن را بردِيه خوانده به سلطنت      »ماد«غياب كام بوجيه به دستياري برخي ازعناصر قدرت از           در

نشست و كام بوجيه را مخلوع اعالم كرده دركشور دست به اصالحاتي زد كه امتيازات اشراف         
 .نوخاستة پارس را محدود ميكرد    

بردِيه همراه كام بوجيه به مصر رفته بود، و   : هرودوت نيز اين داستان را چنين نگاشته است   
پس ازآن كام بوجيه درخواب ديد كه    . بعد از آنكه كام بوجيه مصر را گرفت او به ايران برگشت     

                                                           
اما صحيح آن بنا بر نوشتة بغستان     . يز مينويسند  ن  »گوماتا« و» گئوماتا « اين عبارت را به صورتهاي  -1

 .  تشكيل شده است »ماتا« و »گائو«اين نام از دو كلمة .  است»گائوماتا«
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ده  كسي به او گفت بردِيه را در ايران برتختِ شاهنشاهي نشسته ديده كه سرش به آسمان ميرسي         

بود  ) كام بوجيه پدرزنِ  ( را كه پدرِ زن او 1خش اسپ رَؤيا بيمناك شد و پِ  كام بوجيه ازاين ر.  است
أموريتش را انجام داده به مصر     پرخش اسپ به ايران رفته م   .به ايران فرستاد تا بردِيه را ترور كند   

.  شت، ولي هيچكس جز شخص كام بوجيه و پرخش اسپ ازاين موضوع اطالع ندا      برگشت
ة خودش را به يك مغ  كام بوجيه پيش از لشكركشي به مصر، امر سرپرستي كاخ سلطنتي و خانواد  

مغ   .   اين مغ برادري داشت كه كامال شبيه بردِيه پسر كوروش بود    . بود سپرده بلندپايه به نامِ پات ايزد     
ده شده است، برادر     وقتي متوجه غيبت بردِيه برادر كام بوجيه شد و دانست كه او سربه نيست كر        

شباهت مغ با بردِيه ي حقيقي     . خودش را به جاي او به سلطنت نشاند و دركشور دست به اقداماتي زد    
به حدي بود كه هيچ كس در پايتخت ندانست كه كسي كه به سلطنت نشسته بردِيه ي حقيقي نيست؛         

اكناف   أمورانش را به اطراف و   مغ بي درنگ م .  حتي زنهاي بردِيه نيز متوجه اين موضوع نشدند   
فرستاد تا درهمه جا اعالن كنند كه ازاين پس شاهنشاه ايران نه كام بوجيه بلكه بردِيه پسر كوروش   

.  برساند   به سپاهيان همراه كام بوجيه      اين خبر را أموران هم به مصر اعزام شد تا     يكي ازاين م .است
أمور را   م. ن درراه بازگشت به ايران و در سوريه بودند     وقتي او به سوريه رسيد كام بوجيه و سپاه ايرا       

.  ازاو پرسيد كه چه كسي وي را فرستاده تا اين خبر را اعالن كند     كام بوجيه به نزد خود خواند و  
 كام بوجيه درسپاهش      .خودم بردِيه را به چشم نديده ام أمور گفت مرا پات ايزد مغ فرستاده است و  م

درقيد حيات نيست، زيرا او دستور قتلش را صادر كرده و وي را پرخش اسپ      اعالم كرد كه بردِيه 
او سپس با شتاب دستور حركت به ايران را صادر كرد و خودش را به پشت        . به قتل رسانده است    

در اين ميان  . اسب افكند، ولي ضربتي ازشمشير خودش براو وارد آمد كه كاري بود و او را كشت  
پرخش اسپ به شك افتاد كه كسي كه به سلطنت نشسته نه بردِيه ي حقيقي   درپايتخت، هوتَن برادر  

  تفحص كند  تاأموريت داد  او به دختر خودش كه يكي از همسران بردِيه بود م  . بلكه برادر مغ است   
 بريده نيست؟ و پس ازاين تحقيق معلوم شد كه او گوشهايش بريده     گوشهايش آيا اين مرد كه

؛ زيرا كه خبر داشت كه اين  مغ است  بلكهبردِيهنه  ه هوتن يقين يافت كه او  آنوقت بود ك   است، و
او  . مغ درزمان كوروش مرتكب خطائي شده بوده وگوشهايش را به دستور كوروش بريده بوده اند           

 2. اين خبر را محرمانه براي برادرش پرخش اسپ فرستاد   

به نظر برسد، آنچه محقَّق است         اين داستانها هرچه تناقض داشته باشد و هرچه غيرواقعي       

                                                           
 . آتش است»گون شرار تركش« و همچنين  »شرار آذرخش«پِرَخْش، در لهجة الرستاني به معناي    -1
 .75 -67 / 3 هرودوت، -2
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  بعد ازآن سران سپاه او    پ م درسوريه درگذشت يا ترور شد؛     523آنكه كام بوجيه درسال   

داري  اَ ويشت   پور  وش ئوو   را كه جواني دلير ازخاندان هخامنش   )   گشتاسپ پورداريوش  ( هسپ 
 تا  راهي ايران شدند با شتاب بود به فرماندهي خويش برگزيدند و  كوروش) شوهر دختر(داماد 

ي    گائوماتا بزرگ در سنگنبشته اش اورا     داريوشو  (كسي كه به نام بردِيه سلطنت را قبضه كرده بود       
 داريوش با شش تن از 1 بنا برروايتِ سنتي كه هرودوت نقل كرده،    . را ازميان بردارند )ناميد  مغ

اينها  .  را به توطئه بكشند    »ينبردِيه ي دروغ  «بلندپايه ترين افسران پارسي كنكاش كرد كه      
شخصيتهائي بودند كه اجازه داشتند بدون اطالع قبلي و بدون هيچ مراسمي وارد كاخ سلطنتي         

.   پرخش اسپ نيز در اين توطئه با هفت سران همكاري ميكرد . شوند و با شاهنشاه ديدار كنند
به او اطالع داد كه در ايران شايع  پرخش اسپ بنا برتصميم اين هفت تن به نزد بردِيه ي دروغين رفته        

او به بردِيه گفت  . است كه او نه بردِيه بلكه گائوماتاي مغ است، ولي او ميداند كه وي بردِيه است
كه شايع است كه او يعني پرخش اسپ بردِيه را سربه نيست كرده است؛ و براي اينكه معلوم شود     

 پارس را دعوت كند تا او به همگان اعالن كند كه او هيچگاه     اين شايعه اساس و پايه ندارد بزرگان   
اندكي پيش ازساعاتي كه   . بردِيه را نكشته است و او كسي جز بردِيه ي حقيقي پسر كوروش نيست  

بزرگان پارس به دعوت بردِيه درپاي كاخ تجمع كنند هفت سران وارد كاخ شدند، وآن درساعاتي       
اينها اجازه   .  اداري شاهنشاه شروع نشده بود و بردِيه در كوشك زنان بود       بود كه هنوز ساعات كارِ  

داشتند كه اگر كار مهمي پيش آيد كه مالقاتِ فوري با شاهنشاه را ايجاب كند حتي به كوشك   
بدين ترتيب كسي كه گائوماتا ناميده شده با برادرش دوبه دو با اين افراد كه        . زنان نيز وارد گردند  

چون بزرگان پارس درپاي      .  بودند روبرو گرديدند و هردو به دست اينها كشته شدند       همگي مسلح
كاخ تجمع كردند، سرهاي آن دو از فراز كاخ به زير افكنده شد و پرخش اسپ از فراز كاخ        
به همگان اعالم نمود كه بردِيه را او چندي پيش به دستور كام بوجيه سر به نيست كرده بوده، و اين          

به دنبال اين سخنانْ      .  با نام بردِيه سلطنت را قبضه كرده نه بردِيه بلكه گائوماتاي مغ است     مردي كه
 .خودش را نيز از فراز بام به پائين افكند و خودكشي كرد   

 داريوش  .، داريوش پور گشتاسپ به سلطنت نشست   »گائوماتا و برادرش  «پس ازكشته شدن   
غي اعالم داشت، امالك و اموال مصادره شدة اشراف     كلية احكام و اصالحات گائوماتا را مل 
 تحت تعقيب قرار داده    را كه حاميان گائوماتا بودندينوپاي پارسي را به آنان برگرداند، و مغان   

اين روز را بيش از ديگر      «هرودوت مينويسد كه ازآن هنگام تا زمان ما ايرانيان    .  كردكشتار
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روزِ مغ كشان مينامند، و در اين روز جشنهاي بزرگ برپا       روزهاي سال گرامي ميدارند، اين روز را    

 1. »ميكنند، و تا وقتي كه اين جشنها ادامه دارد مغها در خانه هاي خودشان ميمانند و بيرون نمي آيند      

منظور هرودوت دراينجا از روز مغ كشان روزي است كه گائوماتاي مغ كشته گرديد و     
نوشته كه درسلطنت داريوش مغ ها مورد آزار قرار گرفتند          او درهيچ جا ن  . داريوش به سلطنت رسيد   

ترديدي نيست كه روز مغ كشان همان    . يا كسي از مغ ها به دستور داريوش دستگير يا كشته گرديد    
روزي بود كه گائوماتا توسط داريوش كشته شده بود و نه چيز ديگري؛ و جشن آنروز نيز حتما   

 . كُشان ناميده است   است، كه هرودوت آن را روز مغ  جشن به سلطنت رسيدن داريوش بزرگ بوده   
 » روزِ عمركشان  « را با »روزِ مغ كشان  «با اين حال برخي تاريخ نويسانِ فارسي نگار عالقه دارند كه      

مقايسه كنند؛ يعني اينها كه روز عمركشان را در روستا يا شهر خودشان ديده اند، وقتي عبارت             
 برايشان تداعي ميشود و آن روز را با اين روز مقايسه »مركشان ع« را ميخوانند روز  »مغ كشان«

رهبران دين   (ميكنند، و بدون آنكه به سندي اشاره كنند، مينويسند كه همه ساله مردم كشور مغها           
 انگاري مردم پس از روي كارآمدنِ داريوش بزرگ     2. را در اين روز كشتار ميكردند  ) مزدايسنا

انسان درشگفت    . رهبرانِ ديني خودشان دشمني آشتي ناپذير داشته اند   بي دين شده بوده اند و با    
ميشود كه مي بيند يك نفر تاريخ مينگارد و در مواردي گمانهاي بي اساس خودش را وارد           
گزارشهاي تاريخي ميكند؛ بدون آنكه درنظر داشته باشند كه كساني كه كتابهاي اينها را ميخوانند     

ة   چار اشتباه خواهند شد و بسياري ازرسوم غيرانساني را كه با روحي          نسبت به گذشته هاي خودشان د  
آنچه مسلم است آنكه مغان در زمان    .   ازآنِ ايرانيان خواهند پنداشت تاريخي ايرانيان سازگار نيست  

نشانة اين احترام را ميتوان    . داريوش و بعد از او نزد دربار ايران از احترام شايسته برخوردار بودند    
 هاي تخت جمشيد   در چند مورد بر ديواره   دستور داريوش بزرگ   ائي از مغها ديد كه به      در تصويره

 .كنده شده است 

جز دوگزارشي كه درباال آوردم، ما از حقيقتِ واقعة كشته شدن كام بوجيه و براندازي     

                                                           
  .85 همان، -1
 ، گرفتند و تشيع صفوي را رسميت بخشيدند   وارد ايران شده قدرت را به دست  زماني كه قزلباشاناز -2

آنها در اين روز مراسمي را برپا  .  روزي را مقرر كردند كه ميگفتند عمر در اين روز كشته شده بوده است     
موميت يافت اين  بعدها كه تشيع صفوي در ايران ع    . ميكردند، و عمركشي وسني كشي به راه مي انداختند      

ة كشور انجام ميگيرد، و نوادگانِ همان مردمي  رسم پابرجا ماند و تا هنوز دربرخي از روستاهاي دورافتاد
 همين قزلباشان تغيير مذهب دادند مجسمة عمر را درست ميكنند و پيرامونش به رقص و    زوركه به 

 . به آتش ميكشند  ميكشند و گاه آنرانسبت به او انجام ميدهند و آن  اهانتهائي پايكوبي مي پردازند و 
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.  سلطنتِ كسي كه توسط داريوش بزرگ به نام گائوماتاي مغ معرفي شده است اطالع واقعي نداريم      

آنچه دررابطه با پيروزمندان و شكستخوردگان است، هيچگاه          به ويژه   تان حوادث تاريخي،داس
داستان را هميشه زورمندان پيروز وكساني كه       اين   . چنانكه اتفاق افتاده بوده بازگو نشده است      

قلمهايشان درخدمت آنها بوده رقم زده اند؛ ازاين رو هميشه وفق ميل زورمندان ساخته و پرداخته       
پيرزال تاريخ هميشه تماشاگر بي طرف حوادث و       .  استشدهپردة ابهام گم     در  و حقايقْشده

هايش را ازياد مي برد و  »ديده«رخدادها است ولي هنگام بازگويي حوادث و رخدادها  
، وكاري با گفته هاي  ميشود بازگو - آنهم آنچه از پيروزمندان شنيده است     - رايش ها»شنيده «

گونه ئي بوده كه شكستخوردگان حرفي   همواره به وال جريان تاريخ اص. شكستخوردگان ندارد  
به همين سبب بوده كه هميشه و  . براي گفتن نداشته اند تا كسي چيزي از حقايق از زبان آنها بشنود 

 شكست ميخورند     - به حق يا ناحق -تا امروز كه ما درآنيم كساني كه دربرابر زورمندتر از خودشان      
ند حقايق امرشان در پرده ميماند و به فراموشي سپرده ميشود تا همة حقيقت از   و ازميدان بيرون ميرو

 .  برآنها پيروز شده اند   - به حق يا ناحق-زبان كساني شنيده شود كه 

 بخوبي   از روزگاران كهن  عادت تاريخ را  اين پيروز و سلطه گران كه   زورمندان  
 وجوامع    آينده مورد تأييد و ستايش تاريخ       كلية اقدامات وكرده هايشان در   براي آنكه ميشناخته اند،  

  صداي ستايش ازخودشان درگلو خفه كنند، و     صدائي را جز  قرار گيرد، هميشه كوشيده اند تا هر   
سر    سري را جز  زبان ستايشگران خودشان از حلقوم بيرون كشند، و هر     زباني را جز   هر

ي سر و ساكت باشند تنها آوازي   وقتي همه كس بي صدا و ب . شدگان خودشان از تن جدا كنند تسليم
افكند و به گوش تاريخ ميرسد آواز ستايش و تمجيد از زورمداران              كه در زير گنبد دوار طنين مي   

 . سراسر تاريخ و جغرافيا صادق است   اين حقيقتي است كه در . سلطه گر خواهد بود 

   بزرگ ش امر بردِيه وگائوماتا سنگنبشته هاي داريو     مالك تاريخ براي قضاوت در    
.  داريوش مبتني بوده استفرزندان   هايوگزارشهاي نويسندگان يوناني است كه بر روايتهاي دربار 

بريده و شياد و غاصب   اما آيا به راستي كسي كه به دست داريوش ازميان برداشته شد يك مغ گوش  
تكيه زده بود تا   بود كه به دروغ خودش را بردِيه جازده بود و به ناحق بر اورنگ شاهنشاهي ايران 

 ! كشور را به فساد بكشاند؟ 

 تاريخ ايران، باتدبيرترين رهبر سياسي      نشاه  نيرومندترين شاه  - بدون ترديد  -داريوش بزرگ 
كنندة     درخشش خيره. استبشر  جهان باستان، و يكي از نامدارترين رهبران سياسي تاريخ         

و  همة مردم خاورميانه   شخصيت داريوش و شكوه و جالل سلطنت او به حدي بود كه ستايش   
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گائوماتا مورد قبول همگان قرار گرفت    را برانگيخت و ادعايش درمورد كام بوجيه و بردِيه و    يونان 

 نفرينها فرستادند و       و دروغ زنمردم ايران بزودي تحت تأثير تبليغات دربار او به مغ گوش بريده    و
 به همان اندازه كه شكوهمندند    تاريخآفرينانِ  شكوهاما. اورا دشمن خاك خويش خواندند

 براستي آيا داستان    . دروغهايشان نيز به همان اندازه بزرگ است    .جنايتهايشان نيز بزرگ است 
 و نوشته هاي يونانيان آمده و يا چيز ديگري بوده     داريوش بزرگگائوماتا همين است كه در كتيبة   

 ! آيا گائوماتا درخور نفرين بود يا آفرين؟      واست؟

شاهي چون كام بوجيه كه دست پروردة بزرگمردي      پادندة تاريخ ميتواند بپذيرد كه       آيا خوان
چون كوروش بوده و پس ازكوروش نه تنها دستاوردهاي اورا با تدابير شايسته حفظ كرد بلكه            
به منظور تأمين امنيت مرزهاي غربي امپراطوري كوروش به مصر لشكر كشيده آن كشور باستاني را            

 و پنجاب تا درة نيل و شمال آفريقا را زير يك              سيردريا  شاهي ساخت و از ضميمة كشور شاهن 
آيا ميتوان قبول  !  مزاج بوده باشد؟  ، مردي بيمارگونه و صرعي و عصبي  نگاه داشت پرچم واحد 

به فرض كه قبول كنيم كودتائي   (كرد كه چنين فرمانده دلير و پرقدرتي با شنيدن خبر يك كودتا   
بجاي آنكه به فكر مقابله با آن بيفتد دچار حملة عصبي شده سكته يا     ) در ايران رخ داده بوده

 و يا ميتوان قبول كرد كه چنين شاهنشاه دليري آنقدر بي احتياط باشد كه به ضربِ       !خودكشي كند؟
رفتار عدالتگرايانة كام بوجيه را براي     تاريخ يك مورد ازشمشير خودش زخمي شده به قتل برسد؟ 

شاهي باتدبير و  پادت كه خبر ازآن ميدهد كه كام بوجيه نيز همچون كوروش  ما برجا نهاده اس
 داستانِ اين مورد چنين    .انديش بوده و ناراستي را بدترين گناه ميدانسته است        دوست و نيك   مردم
 نسيسام هرودوت نامش را و بود   پارس كام بوجيه از بزرگانيك قاضي دستگاه قضايي  :است

 رشوه ميگيرد و ناحقي را حق ميسازد، كام بوجيه دستور    اين قاضي يكبار چونكه 1.ذكر كرده است
 -جانشين اواست    كه پسر و-ميدهد پوستش را برميكنند و دباغي ميكنند و برمسند قاضي بعدي            

تا وقتي برآن بنشيند متوجه باشد كه هركس ناراستي پيشه كند و از اجراي عدالت رو             افكنند،  مي
 كام بوجيه ميخواست با اين كار انديشة 2.يسامن در انتظارش خواهد بودبگرداند سرنوشتي شبيه س  

 . كشور براندازد  بي عدالتي را براي هميشه از 

                                                           
سنياسا، با يك نون گنگ كه در فارسي نوين نيست ولي در لهجة    .  بوده است»سنياسامن « شايد اين نام -1

 در زبان  . است و تا امروز در زبان هندي استعمال ميشود      »حكيم « آريائي به معناي  يبلوچي هست، عبارت   
 عربي از همين كلمه  »سياست «ظاهرا عبارت .  گويند »ياسهس«الرستاني كسي را كه بسياردان باشد  

 .گرفته شده باشد
 .30 / 5 هرودوت، -2
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دست خودش   ب را اسپ   پرخش كه وقتي كام بوجيه درمصر بود، پسر   مينويسد باز هرودوت  

 -م بوجيه  يعني دائي كا -كام بوجيه بود و پسرش پدربزرگِ مادري    اسپ   پرخش. به تير زد وكشت 
 1. ند  مورد اعتمادترين به شمار ميرفت   نزد اوكساني بود كهجمله  و از مخصوص كام بوجيه  جامدار
وار      آني و ديوانه  واكنشِ را بعدا روايات دربار داريوش به صورت يك        افسر اين  اعدامگرچه 

ة   مطرح كرد و به همان صورت توسط هرودوت گزارش شد؛ ولي ميتوان گفت كه اين حادثه نتيج  
شايد بتوان اين حادثه را به شورش   .  مرگ درپي داشته است كيفرِ يك اقدام سياسي بوده كه    

 ارتباط داد، و يا به گزارشي مربوط كرد كه يكي از     آپيس   پسامتيك و نيز كشتن گاو مقدس      
در سندي از خود برجا نهاده در زمان داريوش بزرگ  ريسِنت  اودجاهور به نام  كاهنان مصر

 و بر روي آن  در ايطاليا است،- بدونِ سر - كه اينك  مجسمه ئي از خودش ساختهاين كاهن. است
 پس از سقوط مصر به دست سپاه ايران به فرمان      اواينكه  ضمن نوشتن شرح زندگاني خودش و   

 :، چنين گزارش كرده است  تا به دين مردم مصر خدمت كند  كام بوجيه در مقام خويش ابقاء شده   

 را   نيت  كردم كه آسيائياني را كه معبد      تقاضا مصر عليا و سفلي    من ازكام بوجيه پادشاه    
فرمان  آنها به  … . پيشين برگردد  تقدسند ازآنجا براند تا اين معبد ازنو به     بوداشغال كرده

 شاه  …  .د نيت رانده شدند و خانه هائي كه درآن ساخته بودند را خراب كردن         ازشاه 
شاه دستور    .  خدمتكاران معبد به معبد بازگردند    كنند و دستور داد معبد را شستشو و تطهير   

 بزرگي  خدايان همانگونه كه سابقا معمول بوده است به معبد نيت كه مادر همة    تاداد 
ند نياز بفرستند و قرباني كنند، و همانگونه كه از قديم جشن               ااست كه در سائيس  

 من عظمت   از آنجهت شاه امر كرد كه جشن بگيرند كه     . ميگرفتند جشن گرفته شود 
سائيس را براي او بيان كرده گفتم كه اين شهر مقر خدايان است و خدايان در اين شهر          

وقتي كام بوجيه شاه مصر عليا و سفلي به سائيس آمد     . آرميده اند خدايي براي ابد برتخت  
همه است به خاك افتاد، چنانكه      درمقابل عظمت نيت كه بزرگتر از   به معبد نيت رفت و  

 بزرگ، مادر خدايان كه    »نيت «افتخار   به  ة فرعونان  مثل هم او . افتادند خاك مي فرعونان به  
 . دارند قربانيهاي بزرگ از همه گونه انجام داد     جادر سائيس  

گزارش اين سند كه حكايت آزادمنشي شاهنشاه ايران است مربوط به زماني است كه      
ي كه در   سربازان   او ظاهرا درغياب   .گشته بوده است  ركام بوجيه از لشكركشي به نواحي نيل جنوبي ب   

شهرهاي مصر مستقر بودند دست به برخي كارها زدند كه خالف عدالت وآزادمنشي شاهنشاه بود،         
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داستان كشته .  مسببان اين واقعه را مورد مجازات قرار داد  ممفيس كام بوجيه پس از بازگشت به    و

 غياب  ربط به همين دورانِ      باشد بي  در لشكركشي ايرانيان به مصر نيز اگر صحت داشته     آپيس  شدن 
 زيرا شاهنشاهي كه اين كاهن مصري دربارة آزادمنشيش داد سخن داده است   ؛  نيستكام بوجيه

اسپ و ديگران نتيجة     آيا اعدام پسر پرخش  . كرده باشد ممكن نبوده به مقدسات مصريان اهانت      
 بوده اند؟ و آيا اينان نبوده اند كه  اقدامات غيرعادالنه شان نبوده كه درغياب كام بوجيه انجام داده   

درغياب كام بوجيه مسبب كشته شدن گاو مقدس مصر شده بوده اند و به همين سبب شاهنشاه ايران            
 به جرم اوحكم اعدام آنها را صادركرده است؟ و آيا تيرزدن به پسر پرخشاسپ كيفردادن به   

  نبوده است؟  بي احترامي به آپيس 

وجيه وقتي به سلطنت رسيد درهمه جا اعالن كرد كه ماليات سه         هرودوت مينويسد كه كام ب  
او  . سال را بر همگان بخشوده است و ازآن پس كسي به زور به خدمت سربازي گرفته نخواهد شد       

چنان براي ملتهاي تحت فرمانش مهربان و بزرگمنش بود كه وقتي خبر درگذشت او به اين ملتها    
 1.ة ملتها در سوگ او گريستند ا گرديد و همرسيد در سراسر آسيا عزاي عمومي برپ     

.  احترام خاصي قائل است و او حق ويژه ئي برگردن ايران دارد بزرگتاريخ براي داريوش
او همچون . خدماتي كه او به ايران كرد هميشه تمجيد شده است و الحق كه درخور تمجيد است 

 كه دربارة حوادث مربوط به  اما پژوهندة تاريخ حق دارد  . ساز بود  كوروش يك شخصيت تمدن
اين امر  . كام بوجيه نيز پرسشهائي از خويشتن بكند، و به روايتهاي داريوش و دربار او قناعت نورزد    

 لطمه ئي نميزند، ولي در   مانبه احترام ما به داريوش به عنوان يكي از عظيمترين شخصيتهاي تاريخ    
جتماعي ما، هويت فرهنگي ما، و     زندگي ا. درك و فهم بهتر ما ازتاريخ به ما كمك ميكند     

شخصيت تاريخي ما هر فراز و نشيبي كه داشته تداوم يك سلسلة طويل از رخدادهاي تاريخي   
ما حق داريم بدانيم  .  استماناست كه سرآغازش به همين حوادث ميرسد كه اكنون مورد گفتگوي 

مي براي ما بيان ميدارد، يا آيا آنچه در ديروزهاي تاريخ برما گذشته همينگونه بوده كه روايات رس   
 ! قضيه چيز ديگري بوده است و از ما پوشيده داشته اند؟   

پژوهشگر تاريخ حق ندارد كه داوريهاي ذهنيش را دربررسي رخدادهاي تاريخي دخالت          
داوري در  . دهد؛ زيرا كه پژوهش تاريخي بايد متكي بر اسناد و اطالعات و داده هاي تاريخ باشد          

داده ها يك داوري ذهني و غيرعلمي است كه رد وقبول آن          راين اسناد و  تاريخ بدون تكيه ب   
با اين حال پژوهشگر   . بستگي به ميل ذهني خوانندة اين داوري دارد، و از نظر علمي مردود است     
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نميتواند در قبال شكوك سؤال انگيزي كه هنگام مطالعة روايتهاي تاريخي به ذهنش حمله مي آورد       

ماكه در اين عصر با شگردهاي گوناگون امحاي    . فاوتي ازكنار آنها بگذرد    سكوت كند و با بي ت  
سروكار داريم بسيار ديده ايم كه يك واقعه ئي اتفاق افتاده        و اعدام اطالعات   اسناد و تحريف وقائع    

است و بخش اعظم مردم ازوقوع آن اطالع دارند، ولي هيچ دليل و سندي دردست كسي نيست تا          
 دستگاه سلطه نيز با تمام وسائل تبليغيش رخدادها را به همانگونه             .ات واقعه بپردازد   بر اساس آن به اثب  

كه خودش مايل است تفسير و بيان ميكند و به خورد مردم ميدهد؛ و آنچه براي تاريخ ميماند همين    
 . هاي غير واقعي است داده

با    .  گير مينگريسته اند  به عنوان يكي از بالهاي همه  »شاهمردگي  «از زمانهاي دور در ايران به  
مرگ هر شاه رقابت و درگيري ميان اعضاي خاندان سلطنتي آغاز ميشده و به ندرت اتفاق        

اين رقابت  . افتاده كه وليعهدي بدون درگيري با مدعيان ديگر سلطنت به جاي شاه متوفي بنشيند    مي
 هركدام از -يد درگيري به بالي امنيت وآرامش كشور تبديل ميشده و تا وقتي كه شاه جد  و

 قدرتش را تثبيت ميكرده، هرج و مرج همه جا را فراميگرفته و مدعيان     -مدعيان سلطنت كه بوده 
امتياز    حاكميت محلي كه ازاين ياآن مدعي سلطنت پشتيباني ميكرده اند براي حصول قدرت و        

انساني اين  هزينة مالي و. افتاده و بسياري از يكديگر را كشتار ميكرده اند   به جان يكديگر مي 
 را براي جنگيدن دركنار      شاندرگيريها نيز هميشه بردوش رعايا بوده كه مجبور بوده اند فرزندان          
 اجباري هزينة جنگهاي اربابان  اربابان محلي در اختيار آنان بنهند و با پرداختن مالياتهاي گزافِ     

 مدعي سلطنت در حمايت ازاين يا آن  رقابت حكومتگران محلي در  . قدرت طلب را تأمين كنند 
بيشتر موارد صورت جنگ داخلي به خود ميگرفت وكسي كه در نهايت بررقيبان پيروز ميشد            

چون دراين   مجبور بود كه براي تثبيت قدرتش ماهها درگير فرونشاندن اين جنگ داخلي شود؛ و        
كردن   كه بهاي حمايت آنها را با واگذاربودرهگذر نياز به حمايت سپهداران محلي داشت ناگزير     

 . امتيازات گستردة مادي به آنان بپردازد و دست آنها را در امور مناطق تحت سلطه شان باز بگذارد       

چه بسا كه كام بوجيه پس ازمرگ پدر با چنين وضعيتي، يعني با رقابت سلطنت طلبان             
د تا    برادرش بردِيه شاه نواحي شرقي ايران بود و چه بسا درصدد برآم  .  روبرو شده باشد   يخاندان

مناطق تحت سلطة خويش را از زير فرمان كام بوجيه خارج سازد و خودش را شاهنشاه اين قسمت    
 گزارشي كه ميگويد گوش بردِيه را بريده بودند اصوال بايد درارتباط با چنين        .از ايران كند

ه و قدرت    تا كوروش زنده بود فرمانروايان پارسي و سپهداران ماد تسليم اراد        .پيشامدي بوده باشد  
ولي كام بوجيه مجبور بود كه وفاداري   .  بودند و به عدالتي كه او برقرار كرده بود گردن مينهادند  او
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 هيچكدام از  .دوست است  انسان فطرتا قدرتخواه و مال   . حكومتگران محلي را به بهاي گزاف بخرد 

نگشتان دودست   كه هيچگاه شمارشان درجامعه از شمار ا    جز معدودي از وارستگان -انسانها را 
 حكومتگران محلي چون درعهد كام بوجيه از  .  نميتوان ازاين اصل مستثني دانست  -فراتر نميرود  

اختيارات وسيعي برخوردار شده بودند زمينهاي كشاورزي و چراگاهها را به ملكيت خويش       
اشت دولت كام بوجيه چاره ئي جزآن ند  . مبدل ساختند كشاورزان را به رعاياي خويش  درآوردند و   

كه اين وضع ستمگرانه را به رسميت بشناسد و قدرت دربار و امنيت و ثبات كشور را به بهاي                   
 گزارش هرودوت كه باالتر خوانديم و  .كندمصادره شدن نسبي آزاديهاي مردم كشور تثبيت    

ميگويد كه كامبوجيه رعيت را براي سه سال از پرداخت ماليات معاف داشت، بايد درارتباط با  
وضوع بوده باشد؛ يعني او حكومتگران محلي را براي سه سال از پرداختن مالياتهاي مقرر    همين م

شدة قبلي معاف كرد تا حمايتشان را يقيني سازد؛ و اين به مفهوم برداشته شدنِ نظارت دولت بر       
 . امر ماليات گيري و بازگذاشته شدنِ دستِ حكومتگران محلي در مناطقشان است  

 راضي   به وضعيت نوين  طبقات نوظهور اجتماعي  توده هاي زير ستمِميتوان تصور كرد كه 
در آن زمان رهبران   . »؟در كف شير نر خونخواره ئي، غير تسليم و رضا كوچاره ئي  «نبودند، ولي  

دين مزدايسنا هنوز آلوده به قدرت سياسي و امالك وقفي نشده بودند و آرمانهاي عدالتخواهانة               
اعضاي    ماد و درميان رؤساي قبائل پارس و      . نده و نيرومند بود     زرتشت هنوز در وجدانشان ز   

داشتند كه به تعاليم زرتشت و برنامه هاي انسان دوستانة         خاندان هخامنش هم حتما مردمي وجود   
 - برادركام بوجيه  -چه بسا كه بردِيه. كوروش معتقد و پايبند و با اوضاع جابرانة نوين مخالف بودند      

غيبت برادرش اوضاع       مصلح بوده وكوشيده است كه با استفاده از      انديش و  شخصيتي نيك  
مشوق و حامي او دراجراي   كه اجتماعي ايران را به روال اوضاع زمان كوروش برگرداند؛ و چه بسا         

در سنگنبشتة   .  بوده باشد- عهد كوروش دينيِ بلندپايه ترين مقام  -برنامة اصالحيش گائوماتاي مغ  
 آمده كه درغياب كام بوجيه از ايران دروغهائي دربارة      -اهم آورد  خوپائين تر  كه -بغستان 

 تبليغات مغان مزدايسنا براي   »دروغها «آيا اين .  كام بوجيه پراكنده شد و مردم ناراضي شدند  
 برقراري عدالت اجتماعي و مبارزه با امتيازات طبقات نوظهور نبوده است؟        

يه هنوز به صورت يك طبقة صاحب   ترديدي نيست كه مغان در عهد كوروش و كام بوج
  در عهد كوروش و   . امتياز در نيامده بودند و مزّة درآمدهاي اوقاف و نذورات را نچشيده بودند          

مغان كشور به هر تعداد كه بوده    .  شاه دركشور درخشش نداشت  جز مقامكام بوجيه هيچ مقامي  
ند، افرادي از صميم توده ها    باشند و از هرگونه احترام خاص اجتماعي كه برخوردار بوده با ش        
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  گائوماتا . بوده اند كه وظيفة تبليغ تعاليم زرتشت و تربيت اخالقي مردم را بردوش گرفته بوده اند      

انديش و      نيز هرچند كه به دربار كوروش و كام بوجيه وابسته بوده يكي از همين مغان نيك          پات ايزد
وش را برعهده داشته و توانسته است از       مردم دوست بوده كه چه بسا وظيفة تربيت فرزندان كور       

در اين كه شخص كوروش يك شخص زرتشتي   . آنها افرادي نيكخواه و انسان دوست بسازد   
همة خصوصيات اخالقي و رفتار سياسي او شاهد      . عيار و مؤمن بوده است ترديد نميتوان كرد   تمام

ان مؤمن زرتشتي تربيت شده     فرزندان او نيز مثل خود او بوده و درزير نظر معلم        . اين امر است
در اينجا است كه ما حق داريم گمان كنيم كه هرگونه اقدامي كه درغياب كام بوجيه در    . بوده اند

خواهانه بوده كه تحت رهبري بردِيه و  دربار ايران رخ داده باشد يك اقدام انسان دوستانه و عدالت   
نا هدفش نه براندازي سلطنت بردِيه بلكه         ولي يقي. صورت پذيرفته است      پات ايزدمعلمش گائوماتا  

 .براندازي امتيازات طبقات نوظهور كشور بوده است    

حكايت كه توسط تاريخ نگاران يوناني بازنويسي شده است   گزارش سنتي دربار داريوش  
 توسط داريوش »گائوماتا و برادرش هردو«از آن دارد كه پس از بازگشت داريوش به ايران  

ازنظر   معناي اين گفته آنست كه دو رهبر اجتماعي كه همطراز يكديگر بوده و    . كشتن رفتند به
دو   آيا يكي ازاين.  خطر يكساني داشته اند ازميان برده شده اند داريوش و ديگر سرانِ همفكرش  

ديگري گائوماتا نبوده كه داريوش ازروي عمد و به قصد فريب اذهان عمومي و توجيه             بردِيه و
عنوان دو برادر نام برده است تا پس از قتل بردِيه كسي از رقيبان داريوش       ب آنها اقدام خودش از

 نكند و ديگر متنفذان پارسي براي داريوش درد سري ايجاد ننمايند و با         علَمشي را  كُ موضوع شاه
 حكايت ازآن دارند كه      اين گزارشها !بهانه ساختن خون شاه مقتول برايش مشكل نتراشند؟      

جال درباري وكشوري و لشكري تا روز پيروزي داريوش برگائوماتا متوجه نشده      هيچكس از ر 
بوده كه كسي كه برتخت سلطنت نشسته و تحت نام بردِيه دست به اصالحات زده بوده است، نه   
بردِيه ي حقيقي بلكه بردِيه ي دروغين بوده كه بخاطر همشكلي با بردِيه خودش را بردِيه جا زده            

گويا فقط يكي از زنان حرم بردِيه، آنهم در آستانة پيروزي داريوش و همراه ورود          . وده استب
آنهم در زماني كه داريوش با سپاه همراهش قصد بركنار كردن بردِيه ي            داريوش به ايران، و

دروغين را كرده بوده است، بطور تصادفي متوجه حقيقت شده و آن را به وسيلة پدرش به گوش    
 بود   )ة هرودوت، هوتن  يا به گفت  (نس اسپ فرَ اين زن دختر مردي بنام   .اريوش رسانده بوده است  د

 از جمله شخصيتهاي پارسي بود كه از اصالحات بردِيه        وكه از همدستان داريوش به شمار ميرفت   
متضرر شده بود، و دخترش را برآن داشت كه دركاخ تحقيق كند و ببيند كه اين   ) گائوماتا(
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ي كه خودش را بردِيه ميداند آيا گوشش بريده نيست؟ و معلوم شد كه او همان مغ گوش          كس

 .گرفت داريوش به همسري زودي اين زن را به   .بريده است كه خودش را بردِيه جا زده است

 ما حق داريم گمان كنيم كه  بردِيه ي دروغين ناميده شد  دربارة بريده بودن گوش كسي كه   
ش بريده بوده همان بردِيه ي راستين بوده، و چه بسا كه قبال در صدد كسب تاج و         كسي كه گوش

تخت برآمده بوده و كام بوجيه وي را بازداشت كرده و گوشش را بريده باشد تا ناقص شود و            
جز اين  در تاريخ ايران  . شرط سالمت كامل جسمي براي احراز مقام سلطنت را از دست بدهد

يا چشمش را كور   يم كه يك شاه گوش برادرش را كه مدعيش بوده بريده      سراغ دار  مورد نيز
 براي به دست  در آينده   نتواند  شرط سالمت كامل جسمي ازاو سلب گردد و او است تا كرده 

 . بستيزد آوردن سلطنت 

 است كه پسرش در   برادر فرنس اسپ   اسپ  پرخش ازحلقه هاي توطئه برضد برديا،   يك حلقة 
جمعيت   اسپ در روز قتل برديا بر بام كاخ رفت و به       پرخش. اعدام شد مصر به دست كمبوجيه  

نيست كرده بوده و بردياي  پارسيان اعالم كرد كه وي مدتها قبل برديا را به فرمان كمبوجيه سربه  
حقيقي از چند سال پيشتر وجود خارجي نداشته و اين كسيكه خودش را برديا ناميده و تخت   

اسپ نيز بعد از افشاي اين    جالب اينكه اين پرخش. دروغين است سلطنت را غصب كرده بردياي  
، وگفته ميشود كه او خود را از بام به وكشته ميشود راز و همزمان با قتل برديا از بام كاخ سرنگون  

ما از خودمان ميپرسيم كه او بعد از كشته شدن برديا چه نيازي داشت  . زير افكند و خودكشي كرد
 جز اين بوده كه قرار بوده حقيقت اسرار برديا و گائوماتا وكمبوجيه براي        كه خودش را بكشد؟ آيا 

هميشه به زير خاك رود؟ آيا ساختن چنين روايتهائي آنهم پس از نابودسازي برديا وگائوماتا كار            
ياد دارد ليكن هميشه از بازگوئي حقيقت آنها     در   بسيارتاريخ ازاين روايتها  ! آساني نيست؟    ساده و

روز ازل عهد كرده است كه فقط روايتهاي پيروزمندان و زورمندان را              زيرا از؛ميورزد خودداري 
 كه  بوده سوگند خورده   ازلروز   گويا از. بازگوئي كند و با حقيقت امر كاري نداشته باشد   

 . ستايشگر پيروزمندان باشد وآنچه دربارة شكستخوردگان يا ستمديدگان ميداند نهان بدارد           

قه دارد كه به هنگام مطالعة چنين رويدادهاي مبهم و پيچيده ئي حدس و           خوانندة تاريخ عال  
،  »مرگ نابه هنگام كام بوجيه  «آيا نميتوان باوركرد كه  . گمان ذهنيش را دربررسي آنها دخالت دهد  

ه ي دروغين  «م شدن موضوع  لَعردِيسه حلقة به هم پيوستة يك      »به سلطنت رسيدن داريوش    « و  »ب 
 كه رقابتهاي خانوادگي هخامنشيان برسر دستيابي به تاج و تخت ايران آن را ساخته   سلسله بوده اند

 بوده است؟ حقيقت مرگ كام بوجيه و حقيقت امر گائوماتا و بردِيه درپردة غليظ ابهام مانده اند و   
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درعين حال روايات سنتي      . هرگونه قضاوت دربارة آنها نميتواند ازدائرة حدس وگمان فراتر رود      

 . تني برگزارشهاي دربار داريوش در اين زمينه نميتواند قانع كننده باشد       مب
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